
NAVEGAR CON SEGURIDADE NA REDE 

Hoxe imos falar de que debemos saber para navegar, no mar? Non! Agora iso non é 

posible. Imos falar só de navegar na rede, de alfabetización dixital. Nunca foi tan sinxelo 

conseguir información acerca de calquera tema que nos interese. Internet pónnolo fácil, 

con tan só un clic temos miles de contidos ao noso alcance.  

Estar conectados é importante e necesario, sempre o foi pero moito máis nestes días, para 

saber que ocorre ao noso ao redor, para relacionarnos cos demais, para saber máis de 

contidos académicos.  

Recibimos información a través das redes sociais, mensaxes  virais que se espallan a 

grande velocidade e que nós compartimos co grupo das nosas amizades e contactos, mais 

estes contidos non son sempre fiables e sen querer pode ser que esteamos difundindo 

información de forma irreflexiva ou apresurada. E é fácil que esa información sexa “un bulo” 

que sexa unha noticia falsa. 

Por iso hoxe imos buscar información para estar máis alerta e non axudar a espallar 

noticias falsas pero tamén para ser algo máis reflexivos e críticos e dubidar de información 

que nos chega e que non sabemos de onde vén.  

O primeiro, debes ser consciente da importancia de verificar o contido e a súa fiabilidade 

antes de descargar arquivos ou acceder a ligazóns. Na internet todo sucede a gran 

velocidade, pero xusto por iso debes ser máis coidadosa/o.  

O segundo, contrasta a información buscando en diferentes fontes e medios. Se unha nova 

a atopas en cinco xornais é máis fácil que sexa certa.   

O terceiro, debes saber que non todo o que che chega debe ser compartido, pola túa propia 
seguridade e pola dos demais. Se es coidadosa  evitarás continuar con cadeas de difusión 
de contidos falsos ou enganosos. 

Queres aprender a detectar fake news, saber analizar a información que che chega, atopar 
recursos para navegar con maior seguridade….?  

Nestas dúas ligazóns podes atopar moita información como a que che acabamos de 
anotar:  

Atopar información non é só darlle ao botón 

Alfabetización dixital  

Se tes algunha dúbida podes contactar aquí na liña de axuda en Ciberseguridad de INCIBE, 
017  

https://www.is4k.es/blog/encontrar-informacion-no-es-solo-darle-al-boton-de-buscar
https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-ii-alfabetizacion-mediatica
https://www.is4k.es/ayuda

